


บัญชรีายชี่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ต าแหน่งที ่2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

เอกสารแนบ หมายเลข 2

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ค านาม ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 60200076 นางสาว เนาวรัตน์ ธีรภากร
2 60200011 นางสาว พิชญา มั่งค่ัง
3 60200008 นางสาว วิภาวี บุญเรือง
4 60200022 นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเกษร
5 60200013 นางสาว กัญญาพัชร ศรีอินทร์
6 60200139 นางสาว เพชรชธิดา เจริญวัย
7 60200441 นางสาว ยุวลักษณ์ อินนา
8 60200004 นางสาว สุพัตรา สุขจิตจินดา
9 60200371 นางสาว ชวิศา วงษ์ประเวศน์
10 60200069 นางสาว พัทธมน กูลประสิทธิ์
11 60200061 นาย ชานน ธารานุรักษ์
12 60200442 นางสาว รินดา คิดพุทรา
13 60200133 นางสาว ณัฏฐ์ธานันท์ เกตธุวัชถาวร
14 60200447 นาย อดิิเทพ จูเจริญ
15 60200006 นางสาว สถาปนี มปีระวัติ
16 60200087 นางสาว ขวัญชนก ศรีค านวล
17 60200023 นางสาว สุนิสา นักดนตรี
18 60200610 นางสาว มนสิตา พะระรามนัห์
19 60200730 นางสาว ฤทัยวรรณ สนิทภักดี
20 60200585 นางสาว ณัฐธิดา รวมสกุล
21 60200065 นาย วรกิจ ทีสุกะ
22 60200019 นางสาว สิรินทิพย์ ตนัตริุ่งรัตนา
23 60200098 นางสาว กชกร จงเกริกเกียรติ
24 60200001 นาย ดนัย เชยีงขวาง
25 60200814 นางสาว เนตรชนก ภูพ่งษ์พันธ์
26 60200576 นางสาว โสภิดา ทองจันทร์
27 60200321 นางสาว ศิรินุช จงพิสุทธิ์สัตย์
28 60200390 นางสาว หทัยชนก สังขเ์พ็ง
29 60200496 นาย ธนวัฒน์ วัฒนพันธ์
30 60200424 นาย ธนวัฒน์ อ่อนจันทร์ประเสริฐ
31 60200606 นาย ธนฑัต พรไพศาลดี
32 60200558 นางสาว ทิพวรรณ เพ็งทิพย์
33 60200627 ว่าทีร่้อยตรี สวภณ อาวรณ์
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34 60200271 นาย พงศกร ช านาญ
35 60200297 นาย นฤการ กฤษสุวรรณ
36 60200375 นางสาว ฤทัย แพ่งกล่อม
37 60200811 นางสาว ณัฐชา หลักค าพันธ์
38 60200545 นาย อดศัิกดิ์ อินทโอภาส
39 60200168 นางสาว ขวัญรตา กิจบ ารุง
40 60200193 นางสาว กฤตนิ ซ่ือตอ่วงษ์
41 60200674 นางสาว จารุวรรณ แก้วมณี
42 60200548 นางสาว ชนิดา ศรีปทุมภรณ์
43 60200264 นางสาว สุภาภรณ์ จันทร์หอม
44 60200369 นางสาว วิภาดา พรมขนุทด
45 60200040 นางสาว ลลดา กีรตบิวรชยั
46 60200360 นางสาว ญาดา แสงเพ็ชร
47 60200349 นางสาว เกศรินทร์ ศรีมลู
48 60200090 นางสาว วาสนา บุญประเสริฐ
49 60200401 นาย ประจักษ์ ลาอาภัย
50 60200135 นางสาว อรุณี แสนแอ
51 60200293 นาย วุฒิเลิศ ปิยะพลากร
52 60200298 นางสาว เขษมภัสสร์ โชคอ านวยเจริญ
53 60200617 นาย มาโนช เฉยฉาย
54 60200115 นางสาว รัชนันต์ ก้งเส้ง
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